Arrangørinstruks treningsløp med smitteverntiltak
Siste versjon og andre ressurser: https://www.moi-idrett.no/Orientering/Sidemeny/Treningslop/Arrangor.html

I perioden med smitteverntiltak må vi gjøre noen endringer i de
tradisjonelle treningsløpene:
□ Smittevernansvarlig med ansvar for reglene kan avblåse
arrangementet og må bortvise synlig syke
□ Mannskapsliste
□ Vaskemulighet og desinfiseringsmiddel ved start/mål
□ Renhold av stemplingsenheter
□ Avstandsgrense 1m
Treningsløp gjennomføres med elektronisk tidtaking (EKT)
tirsdager kl 18. Postene blir stående til søndag kl 18 for å få
størst mulig deltakelse.
Stedet kan ikke endres siden dette må følge terminlista. Ved
problemer må du bytte med en annen på lista. Informer Bjarne
Sjåholm (tlf 913 20 177) når byttet er avtalt, eller du ikke finner
noen å bytte med.

OVERORDNET SJEKKLISTE
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□
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□
□
□
□
□

Etterspør kartfil (senest 1 uke før)
Legg løyper
Lag Facebook-arrangement (senest 2 dager før)
Hent utstyr fra Orientering-brakka i Jensgurilia. Ta
kontakt om du mangler låskoden.
□ Stemplingsenheter inkl
□ Lånebrikker/-kompass
start (0) og mål (259)
□ Resultatbok
□ Postskjermer, også for
□ Campingbord
merking til start
□ Telt
□ Startklokke
□ Postkasse for kart
□ Tidtakerenhet
□ Desinfiseringsmiddel
□ Vaskeservietter
Sett ut og desinfiser poster (1-2 dager før)
Bestill og hent kart (1-2 dager før)
UsynligO og Livelox (senest dagen før)
Lad opp batteripakken til tidtakeren og printeren
Desinfiser lånebrikker/-kompass
Gjennomfør løpet
Lag og send inn resultatliste
Returner utstyr
Returner poster og postkasse (tidligst søndag 18.00)
Noter medhjelpere i boka (for smittesporing)

POSTUTSETTING

Sett ut postene og juster løypene om nødvendig. Har du
Android-telefon kan du bruke appen Custom Maps for å se din
egen posisjon i orienteringskartet.
Fra Norges Orienteringsforbund:
§ Uansett terrengtype: Gjem aldri postene bort!
§ Nybegynnerposter må henge tydelig, øvrige poster bør
henge like høyt (eks. underkant skjerm i knehøyde)
§ En post skal være like lett synlig enten det allerede er en
løper der, eller ikke.
Husk at aldri er postene så klart og tydelig plassert som i et VM,
og aldri er de så bortgjemt som i klubb-o-løp av mer tvilsom
karakter.

KARTBESTILLING

Send PDF-filer, ønsket antall av hver og oppgi arktype plast på
e-post til lyskopi@lyskopi.no. Løse postbeskrivelser (papir) må
klippes selv. Hentes i Hamnegt. 41.

USYNLIGO OG LIVELOX

Lag gjerne Livelox-arrangement selv. Velg Omaps når du skal
legge til kart. Pass på at varigheten er tirsdag 18.00 til søndag
18.00 og at alle klasser offentligjøres tirsdag kl 18.
Send PDF-er og Purple Pen-filen til Sven Nylund som lager
UsynligO og eventuelt Livelox.

PÅ LØPSDAGEN

Merk fra hovedveg til start med postskjermer
Sett ut start- og målposter
Skru på og still startklokke
Sett frem smitteverninfo, desinfiseringsmiddel
vaskeservietter
□ Sett opp telt ved dårlig vær
□ Koble opp tidtakerenhet:
□
□
□
□

og

LØYPELEGGING
Normalt løp
Nybegynner (N) 11,2km 8-10 poster
Kort (C) 2-3km
Mellom (A/B) 34km
Lang (A) 5-6km

Langløp
Nybegynner (N) 11,2km 8-10 poster
Kort (C) ca 3km
Mellom (A/B) ca
5km
Lang (A) ca 8km

Sprintløp
Nybegynner (N) 11,2km 8-10 poster
Kort (C) 1,2-1,5km
7-10 poster
Lang (A/B) ca 2km
10-15 poster

Ta minst én tur i terrenget som planlegging.
Det er spesielt viktig at C- og N-løypene er på riktig nivå. Dette
handler for eksempel om postplassering i forhold til ledelinjer,
oppfangende detaljer. Se Riktige løyper for barn og ungdom
(2016) for forklarering.
Bruk gratisprogrammet Purple Pen til løypelegging.
Nybegynner-løypa skal ha både tekst og symboler. Legg inn
følgende tekst om betaling i kartene:
Støtt gjerne MOI Orientering - Vipps #131031 - kr 30 per
deltakelse

FACEBOOK

Om du ikke selv har mulighet til å opprette Facebookarrangementet ta kontakt.
Lag et arrangement i gruppa fra tirsdag 18.00 til søndag 18.00.
Link til kalenderaktiviteten på hjemmesida slik at folk kan finne
kartfilene. Ta med startsted og et kartutsnitt av
nybegynnerløypa.

□ Registrer løpere med navn, løype, starttid og nr på
eventuell leiebrikke. Løperen skal desinfisere brikken.
Betaling: kr 50 (Vipps #131031 MOI Orientering). MOImedlemmer under 20 løper gratis.
Startintervall: 2min på samme løype
□ Målgang: Løperen skal vaske og
desinfisere hendene.
Registrer brikke på printer og noter
tid i resultatboka. Tiden leses av
mellom pilene på strekktidslappen
(blå ramme i bildet). Noter også tid
for ufullførte. Dette forenkler EKTresultatene.
□ Send bilde av resultatene til Sven
□ Legg resterende kart i postkassen
□ Slutt: Kontroller at alle løpere er
redegjort for

RESULTATLISTE

Sammenstill resultatliste fra UsynligO, Livelox og innmeldte
tider. Bruk mal fra hjemmesiden. Send til Sven.
Lykke til!
Kontaktpersoner: Bjarne Sjåholm (tlf 913 20 177) og Sven Nylund (tlf 932 01 898)

